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1 Inledning 

1.1 Hur har samrådet bedrivits? 

Samrådet för detaljplanen har pågått mellan 2020-06-22 till 2020-08-31. Inga 
allmänna möten inom ramen för detaljplanesamrådet har hållits på grund av 
Covid-19. Där till har kommunen bedömt att så pass många dialogmöten 
hållits med boende, näringsidkare och fastighetsägare i tidiga skeden av 
planprocessen att ytterligare samrådsmöten i detta skede inte är nödvändigt. 
Kommunen har däremot bjudit in till direktkontakt med ansvarig planarkitekt 
under samrådstiden. Detta gav upphov till att ett möte om detaljplanen 
genomfördes med boende i området den 18 augusti 2020 på Coriandergården i 
Säter. Dessutom har detaljplanehandlingarna funnits tillgängliga på kommuners 
hemsida, på Rådhuset samt på Säters och Gustafs bibliotek. Totalt inkom 18 
skriftliga yttranden under samrådstiden. 

1.2 Syfte och innehåll 

Samrådsredogörelsen syftar till att ge kommunens beslutande organ, 
samrådskretsen samt övriga en redovisning av de synpunkter som lämnats in 
under samrådet, samt vilka överväganden som görs i samband med detta. 
Synpunkterna presenteras och kommenteras på följande sidor.  

Yttrandena redovisas i sin helhet. Eventuella bilder och kartor som lämnats i 
samband med yttrandena redovisas inte samrådsredogörelsen men beskrivs i 
text. De skriftliga yttrandena, inklusive bilagor, är diarieförda i sin helhet och 
finns tillgängliga hos Samhällsbyggnadsförvaltningen. Inga namn eller övriga 
personuppgifter redovisas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 
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2 Inkomna synpunkter 

2.1 Samtliga yttranden 

Följande yttranden har inkommit under samrådstiden: 

Yttranden Ankomst-datum Ingen erinran Synpunkter 

Statliga och regionala yttranden    

Länsstyrelsen 2020-08-31  X 

Lantmäteriet 2020-07-01 X  

Region Dalarna 2020-08-10  X 

Polismyndigheten 2020-07-17  X 

Räddningstjänsten Dala Mitt 2020-07-22  X 

Kommunala yttranden    

Kulturnämnden 2020-08-18 X  

Miljö- och byggnämnden  2020-08-19  X 

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-20  X 

Brottsförebyggande rådet  2020-08-28  X 

Politiska partier    

Miljöpartiet de gröna 2020-08-30  X 

Företag, föreningar och organisationer    

Hyresgästförening 2020-08-13  X 

PostNord 2020-06-22  X 

Dala Energi 2020-06-26  X 

AB Karl Hedin sågverk 2020-08-26  X 

Bostadsrättsföreningen Ryttaren 2020-08-17/29  X 

Privatpersoner    

Privatperson 1 2020-06-23  X 

Privatperson 2 2020-06-24  X 

Privatperson 3 2020-07-27 X  

Privatperson 4 2020-08-26  X 
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Privatperson 5 2019-08-28  X 

Privatperson 6 2020-08-31  X 

2.2 Sammanfattning och kommentarer till inkomna 
yttranden 

2.2.1 Statliga och regionala yttranden 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har identifierat några överprövningsgrundande frågor enligt 11 
kap. 10 § plan- och bygglagen. 

Strandskydd 

I detaljplanen föreslås att strandskyddet ska upphävas, som särskilt skäl för det 
anges att exploateringen inom planområdet är ett angeläget allmänt intresse. I 
planbeskrivningen beskrivs varför exploateringen utgör ett allmänt intresse. 

Enligt Länsstyrelsens bedömning saknas det i planbeskrivningen uppgift om 
alternativa lokaliseringar som visar att intresset inte kan tillgodoses utanför 
strandskyddat område. 

Hälsa och säkerhet 

Den geotekniska undersökningen visar att större ytliga block förekommer och 
att det finns risk att de kommer i rörelse samt att block ovanför hus, tomtmark 
och vägar etc. tas bort. Åtgärden behöver säkerställas innan 
bygglov/startbesked ges. Detta kan göras genom planbestämmelse i plankartan 
eller att åtgärden genomförs och redovisas innan detaljplanen antas. 

Buller 

Någon bedömning av bullernivåerna har inte kunnat göras då det saknas 
uppgifter om detta i planhandlingarna. Där redovisas endast uppmätta 
bullernivåer. Det saknas beräknade värden för vägtrafikbuller samt 
omgivningsbuller. Det finns heller ingen beräkning av framtida vägtrafikbuller 
och omgivningsbuller. För att bedömning av bullernivåer ska kunna göras 
behövs uppgifter om ekvivalenta ljudnivåer och maximala ljudnivåer vid fasad. 
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Kulturmiljö  

I den södra delen av det aktuella planområdet har det framkommit en uppgift 
om varggrop. När villaområdet byggdes 1985 började villaägarna att dumpa sitt 
trädgårdsavfall i en grop som kallades Varggropen. Detta har sedan fortsatt 
fram till idag. Vilket resulterat i att någon grop inte syns utan en 20x12 (ö-v) 
meter och 1 meter hög rishög. Gropen/högen ligger ett par meter norr om den 
asfalterade gångvägen (ö-v). 

Ett tiotal meter väster om varggropen finns en stensamling kanske 3x3 meter 
stor med skarpkantiga stenar, 0,1-1,0 meter stora. De bildar en liten grotta, ca 
0.25 meter stor ingång och nästan 0,5 meter djup horisontellt. Kunde inte 
bedöma om det var naturligt eller ej. 

Länsstyrelsen bedömer att en arkeologisk utredning behöver göras för att 
fastställa om varggropen är en fornlämning och vad stensamlingen är för 
något. 

Kommentar: 

Strandskydd 

Kommunen bedömer att strandskyddet kan upphävas då området behöver tas i anspråk 
för att tillgodose det allmänna intresset om bostadsförsörjning i kommunen. Alternativa 
lokaliseringar har efter samrådet sammanställts utifrån kommunens bostadsplan vilket 
redovisar att det inte är aktuellt att planlägga för flerbostadshus i annan del av Säter.  

Byggrätten som planen medger är inte möjlig att nyttja inom det området av detaljplanen 
som inte berörs av strandskydd på ett sätt som uppfyller planens intentioner om att 
bebyggelsen ska anpassas till naturen och tomtens befintliga terräng. Planbeskrivningen 
har uppdaterats med illustration om detta.  

Upphävande av strandskydd i detaljplanen motiveras även av att området är lokaliserat 
på en höjd avskild från vattenlinjen samt med en barriär i form av gång- cykel- och 
bilväg. Planbeskrivningen har uppdaterats med motivering till upphävande av 
strandskydd.  
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Hälsa och säkerhet 

För att säkerställa att ytliga block inte riskerar att utgöra fara har en planbestämmelse 
införts gällande att startbesked inte får ges för byggnadsverk förrän ytliga stenblock som 
kan utgöra säkerhetsrisk har tagits bort. 

Buller 

Efter samrådet har en bullerutredning har tagits fram med beräknade värden av 
bullernivåer. Planbeskrivningen har uppdaterats med uppgifter om beräknade värden av 
ekvivalenta och maximala ljudnivåer vid fasad. Utredningen visar att riktvärden från 
trafikbullerförordningen innehålls för ekvivalent samt maximal ljudnivå för alla 
planerade bostadshus. Inga bullerdämpande åtgärder krävs för planerad bebyggelse.  

Kulturmiljö 

Efter samrådet har en arkeologiskutredning gjorts om den misstänkta varggropen. 
Utredningen visar att den misstänkta gropen hör samman med den täktverksamhet som 
har bedrivits i närområdet, gropen är en så kallad täktgrop och inte en varggrop. Den 
stensamling som finns väster om den misstänkta varggropen har även utretts. 
Stensamlingen bedöms även ha med den intilliggande täktverksamheten att göra eller 
vara naturliga. Utredningen beskriver att det i området finns en stor mängd 
skarpkantade spräckta stenar och block och att det är något oklart om dessa är 
naturligt frostsprängda eller har med täktverksamheten att göra. Inga spår efter kilar 
eller borrning har kunnat iakttas. Kommunen bedömer därför att detaljplanen inte berör 
någon tidigare känd lämning och reglerar således inget kopplat till dessa frågor. 
Planbeskrivningen har uppdaterats. 

Lantmäteriet 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade juni 2020) har 
inga synpunkter noterats. 

Kommentar: 

Synpunkten noteras. 
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Region Dalarna 

Kollektivtrafikförvaltningen har tagit del av samrådsunderlaget till en ny 
detaljplan för området Präst Källa i Säters kommun. Planens omfattning, 80 
bostäder, och läge, centralt i kommunen men på obebyggd mark, gör att den 
inte har någon direkt inverkan på den linjelagda kollektivtrafiken i området, 
varken rent fysiskt eller efterfrågemässigt. Det kollektivtrafikförvaltningen vill 
påtala är eftersom det, enligt underlaget, är 370 meter till närmaste hållplats, så 
finns det behov av att planera in vändytor och ytor för av- och påstigning med 
olika typer av servicefordon, t.ex. för sjukresor och färdtjänst, i anslutning till 
husen. Det kan behövas i anslutning till varje huskropp eftersom området ska 
få karaktären av ”Hus i park” vilket kan innebära att det kan bli kraftiga 
lutningar på gångvägarna. Region Dalarnas Ambulanssjukvård har behov av 
farbar väg fram till varje port samt plats att kunna lasta fordonet utan att helt 
blockera uppfarten. 

Kommentar: 

Synpunkten noteras. I planområdet planeras för ungefär 40 bostäder. Ytor för 
framkomlighet för servicefordon samt ambulanssjukvård beaktats vid byggnaders 
placering och säkerställs i bygglov. 

Polismyndigheten 

Polismyndigheten ser två faktorer att beakta när ett nytt bostadsområde ska 
uppföras. Båda dessa faktorer har påtaglig betydelse för de boendes upplevda 
trygghet och faktiska säkerhet.  

- Det brottsförebyggande. 
- Trafiksäkerheten. 

Det brottsförebyggande perspektivet har sin grund i de kriminologiska teorier 
som är tillämpliga i det här fallet. En av de grundläggande teorierna avser vad 
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som krävs för att ett brott ska kunna ske. Rutinaktivitetsteorin1 beskriver de tre 
faktorer som är förutsättningarna för att ett brott ska ske; 

- Motiverad gärningsman. 
- Lämpligt objekt/offer. 
- Avsaknad av kapabel väktare. 

Målsättningen är därför att se till att dessa tre faktorer inte sammanfaller. I det 
aktuella området är det här väsentligt. Närområdet är inte helt befriat från brott 
av kategorierna tillgrepps- och skadegörelsebrott. Polismyndigheten har bifogat 
karta med anmälda brott under fem år. Kartan visar att öster om planområdet i 
området Nya staden har 62 brott anmälts. Sydväst om planområdet har 10 
brott anmälts (intill Lars Anders täppa) och söder om planområdet har 9 brott 
anmälts (runt Fritidsvägen, Grönfinksvägen, Bofinksvägen). De till det 
tilltänkta bostadsområdet närbelägna adresserna i Säterbostäders bostäder på 
Falkgränd, Trastgränd och Vråkgränd är mest utsatta i närområdet. 

Att under planeringen och uppförandet av området beakta vad som krävs för 
att ett brott ska kunna ske och när området sedan är färdigställt initiera 
Grannsamverkan, får ses som givna åtgärder ur Polismyndighetens perspektiv. 
Polismyndigheten deltar gärna vid uppstart av Grannsamverkan. 

Konkreta åtgärder som en gärningsman kan antas ogilla är god insyn, god 
belysning, växlighet som inte skymmer fönster och dörrar och vaksamma 
grannar utifrån konceptet Grannsamverkan2. Att beakta dessa faktorer under 
uppförandet av bostadsområdet och när det är färdigställt, kan på goda grunder 
antas öka de boendes upplevda trygghet och faktiska säkerhet.  

Att trafiksäkerheten beaktats är en viktig del i de boendes känsla av upplevd 
trygghet och faktisk säkerhet. Regelverket för trafikanter är tydligt, men bör 

 

 

1 Felson och Cohen 1979. 

2 Samverkan mot brott; https://samverkanmotbrott.se/  

https://samverkanmotbrott.se/
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kompletteras av åtgärder i den fysiska miljön. Där är det särskilt viktigt att 
oskyddade trafikanter kan röra sig säkert i trafikmiljön. En oskyddad trafikant 
kan exempelvis vara barn på väg till skolan eller en fotgängare.  

En säker trafikmiljö kan kännetecknas av att oskyddade trafikanter och 
motorfordon inte befinner sig på samma väg. Att det är god sikt och väl 
upplyst är andra viktiga faktorer. 

Sammantaget kan det antas att det tilltänkta bostadsområdet kan komma att bli 
ett tryggare och säkrare område ur dessa perspektiv, om de beskrivna faktorerna 
beaktas.  

Polismyndigheten deltar gärna i framtida diskussioner kring det 
brottsförebyggande arbetet och trafiksäkerheten. 

Kommentar: 

Synpunkterna noteras. Avseende trafiksäkerhet hänvisas till svaret på yttrande från 
Miljö- och byggnämnden nedan. 

Räddningstjänsten Dala Mitt 

Sedan Samhällsbyggnadsförvaltningen, Säters Kommun anhållit om 
räddningstjänstens yttrande meddelas följande: 

• Räddningstjänsten vill förtydligas att vår framkomlighet med 
fordon kan påverka detaljutformning av området med 
utgångspunkt att avstånd mellan räddningsfordon och byggnaderna 
angreppspunkt inte överstiger 50 meter. Detta regleras dock 
normalt i bygglovsprocessen och brukar endast behöva beaktas 
planskedet om vägnät för fordon kommer att begränsas inom själva 
planområdet. 

• Räddtjänsten vill också förtydliga att släckvattentillgång till nya 
området bör utredas och beskrivas. 

Kommentar: 

Synpunkten noteras. Ytor för framkomlighet för räddningstjänst beaktats vid planering 
av byggnaders placering och säkerställs i bygglov. 
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Släckvattentillgång har studerats inför granskning. En brandpost finns cirka 200 meter 
från planområdet i korsningen Lars Anders täppa/ Dalkarlsnäsvägen. Om 
räddningstjänsten ser behov av en ytterligare brandpost kan en ytterligare placeras intill 
planområdet vid slutet av Korsnäbbsvägen. Brandposter detaljstuderas i samband med 
att VA-servis dras fram till området. Planbeskrivningen har uppdaterats, se rubrik 
Räddningstjänsten på sidan 42. 

2.2.2 Kommunala yttranden 

Kulturnämnden 

Kulturnämnden beslutar att godkänna detaljplan för Präst Källa. 

Kommentar:  

Synpunkten noteras. 

Miljö- och byggnämnden 

Miljö- och byggnämnden ställer sig generellt bakom de beskrivningar, 
tankegångar och planer som finns i planhandlingarna. Några områden kan 
dock vara värda att kommentera: 

• Nämnden konstaterar att förhållandevis många kompletteringar ska tas 
fram till granskningsskedet. Detaljanpassning av exploateringen med 
placering av byggnader etc. blir av största vikt för att planens högt 
ställda intentioner kring naturmiljö, barnperspektiv, grön infrastruktur 
m.m. ska kunna förverkligas. 

• I och med att kommunens dagvattenstrategi nu är framtagen, är det 
rimligt att plantexten kompletteras med information om hur 
planförslaget förhåller sig till denna. 

• Det finns ett behov att se över alternativa tillfartsvägar till planområdet, 
samt trafiksäkerheten i de föreslagna trafiklösningarna. 

• Förtydliga punk b1 och b2 i plankartorna då dessa kan uppfattas att 
motverka varandra. 

• Vilken faktor för beräkning av antalet parkeringar har använts? Om 
inte parkeringar räcker till vart ska de då parkera. 
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Kommentar:  

Inför granskningen har byggnadernas placeringar studerats och planbeskrivningen har 
uppdaterats med beskrivning av bebyggelsen, bilder på planerad bebyggelse samt en 
situationsplan som visar hur husen kan placeras, se avsnitt Bebyggelse på sidan 22. För 
att säkerställa planens intentioner om ”hus i natur” har även bestämmelser införts 
gällande att byggrätten för huvudbyggnader delas upp i ett antal byggnadskroppar. Varje 
huvudbyggnad får vara maximalt 350 kvadratmeter. Detaljplanen reglerar dock inte 
exakta placeringar av byggnader då kommunen bedömer att sådana regleringar inte 
behövs för att uppfylla planens syfte. 

Planbeskrivningen har uppdaterats med information om kommunens dagvattenstrategi 
och hur planen förhåller sig till denna, se avsnitt Dagvatten på sidan 38. 

Inför granskningen har alternativa tillfartsvägar till planområdet studerats genom att en 
kompletterade trafikutredning genomförts för tre olika alternativa tillfartsvägar. I 
utredningen har förprojektering av de tre alternativen genomförts för att studera vad som 
är tekniskt lämpligt på platsen och för att kunna göra en kostnadsuppskattning. 
Underlaget har legat till grund för att bedöma alternativens konsekvenser. Utredningen 
bedömer att det mest lämpliga vägalternativet innebär att Korsnäbbsvägen förlängs 
(alternativ 2) då detta alternativ är det mest hållbara och samhällsekonomiskt 
försvarbara. Alternativ 2 innebär att Korsnäbbvägen förlängs cirka 70 meter från 
dagens vändplan in till det planerade bostadsområdet. Den befintliga gång- och 
cykelvägen som går i öst-västlig riktning genom planområde behålls men får en förändrad 
sträckning inom planområdet. Inom planområdet går gång- och cykelvägen nordväst om 
angöringsgatan till det planerade bostadsområdet. Gång- och cykelvägen kan då korsa 
bilvägen där lutningarna är som flackast. Gång- och cykeltrafikanter separeras från 
motortrafik med en kantsten, likt en trottoar vilket ger ett säkert gaturum för samtliga 
trafikslag. Trafikutredningen bedömer att  det inte finns behov av åtgärder på den 
befintliga delen av Korsnäbbvägen och inga kostnader har därför tagits med för detta 
kostnadsbedömningen. 

Genom att förlänga Korsnäbbsvägen kan den befintliga infrastrukturen nyttjas i en hög 
utsträckning samtidigt som naturintrånget blir litet. Detta alternativ är även det 
vägalternativ som uppnår att en välfungerande trafiklösning kan möjliggöras samtidigt 
som platsens befintliga kvaliteter bevaras, vilket är värdefullt på platsen. Det bedöms 
som svårt ur ett samhällsekonomiskt och hållbarhetsperspektiv att motivera ny väg för 
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den relativt småskaliga exploateringen. Detta vägalternativ beslutade kommunstyrelsen 
att godkänna den 7 september 2021 för det fortsatta planarbetet. 

Punkterna b1 och b2 i plankartan har reviderats. I granskningsförslaget har (b1)  tagits 
bort och tidigare (b2) har omformulerats och regleras nu som en egenskapsbestämmelse 
över hela kvartersmarken ”Minst 55% av marken ska vara genomsläpplig”. 

I Säters kommun finns ingen parkeringsnorm. I denna detaljplan har avväganden gjorts 
utifrån detaljplanens lokalisering i staden samt antal planerade bostäder. I detta område 
bedöms att det finns närhet till kollektivtrafik samt närhet till centrala Säter. 
Kommunen har därför utgått från att det är lämpligt att tillåta en (1) bil per hushåll. I 
den skiss över området som exploatören har redovisat finns plats för mellan 46-50 
parkeringsplatser, se situationsplan på sidan 22 i planbeskrivningen. Om ett ökat behov 
uppstår finns utrymme för fastighetsägaren att uppföra fler parkeringsplatser inom 
kvartersmarken då detaljplanen reglerar inte ett maximalt antal parkeringsplatser. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt följande: trafiksäkerheten 
på Korsnäbbsvägen bör tas i ytterligare beaktande och andra alternativa 
trafiklösningar. 

Kommentar: 

Kommunen instämmer att trafiksäkerheten är viktig. Inför granskning har gatan 
vidareprojekteras för att studera och säkerställa att gatan utformas på ett så säkert sätt 
som möjligt. Huvudsakligen sett till svängradier, lutning och korsningspunkter mellan 
biltrafik och gång- och cykelbana. Avseende alternativa trafiklösningar hänvisas till 
svaret på yttrande från Miljö- och byggnämnden. 

Brottsförebyggande rådet 

BRÅ vill framföra att man särskilt beaktar trygghetsfrågorna generellt i 
detaljplanen och specifikt säker trafikväg för gående, cyklande och andra 
fordon. 

Kommentar:  

Synpunkterna noteras. Avseende trygghetsåtgärder hänvisas till svaret på yttrande från 
Miljö- och byggnämnden. 
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2.2.3 Politiska partier  

Miljöpartiet de gröna 

Miljöpartiet de gröna i Säter har följande synpunkter på förslaget till detaljplan 
för Präst Källa. 

Övergripande synpunkter  

Miljöpartiet i Säter var kritiska till att skogsområdet som nu benämns Präst 
Källa togs med i kommunens bostadsprogram. Det är ett viktigt strövområde, 
inte minst för barnen i omgivande bostadsområden och eleverna på 
Prästgårdsskolan. När de första planskisserna presenterades var vi mycket 
kritiska. Jämfört med de första skisserna är planerna nu mer godtagbara. Av 
förslaget till detaljplan framgår dock att det finns stora problem med att bygga 
bostäder i detta område och vår bedömning är fortfarande att det var ett 
misstag att ta med Präst Källa i bostadsprogrammet. 

Tillfartsvägar  

Förslaget till detaljplan pekar ut flera möjliga tillfartsvägar av vilka ingen kan 
anses vara bra. Miljöpartiet i Säter kan inte utifrån det underlag som 
presenteras bedöma om något av alternativen är lämpligt att genomföra. För 
att kunna ta ställning till om det alls är möjligt att bygga bostäder i detta 
område behöver frågan om tillfartsväg utredas vidare och en bra lösning 
behöver hittas. 

Dagvatten  

Miljöpartiet i Säter ser positivt på att frågan om dagvattenhantering behandlats 
utförligt i förlaget till detaljplan och tillstyrker de förslag som förs fram. Den 
klimatförändring som världen och Sverige befinner sig har inneburit ökad risk 
för stora nederbördsmängder på kort tid och risken är stor att vi kommer att få 
ännu större problem med detta i framtiden. 
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Kommentar:  

Synpunkterna noteras gällande planområdets utpekande i kommunens bostadsplan. I 
planarbetet har skolverksamhetens nyttande av närområdet beaktats bland annat genom 
avgränsning av planområdet. Se vidare om planens avgränsning med hänsyn till barn och 
unga i avsnittet ”Barnperspektiv” på sidan 55 i planbeskrivningen. Avseende 
alternativa tillfartsvägar hänvisas till svaret på yttrande från Miljö- och byggnämnden. 
Synpunkterna noteras i övrigt. 

2.2.4 Företag, föreningar och organisationer 

Hyresgästföreningen 

Hyresgästföreningen har inget att erinra emot det planerade bostadsområdet på 
Präst källa. 

Hyresgästföreningen vill ändå påtala att då det är många barn och ungdomar 
som rör sig till och från badplatsen på nuvarande gångväg så måste det tagas 
hänsyn till det i planeringen av den trafik som kommer att uppstå i och med 
det nya området. 

Kommentar: 

Synpunkten noteras. I planförslaget kvarstår gångvägen, den kommer att korsa den 
tillkommande vägen som leder in i det nya bostadsområdet. Inför granskning har en 
vidareprojektering av den nya gatan och den tillkommande korsningen genomförts. 
Utformningen av korsningspunkten ska ske på ett sätt som säkerställer säkerheten för 
samtliga trafikslag. Utformningen av korsningspunkt mellan biltrafik och gång- och 
cykelbanan har planerats utifrån att korsningen ska vara trafiksäker och har därför 
placerats där lutningen är som minst. Planbeskrivningen har uppdaterats, se avsnitt 
Gång- och cykeltrafik på sidan 32. 

PostNord  

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten 
vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen 
och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar 
Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 
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Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 
praktiken behöver utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta 
emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid för dialog gällande godkännande av 
postmottagning i samband med nybyggnation. En placering som inte är 
godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

Kommentar: 

Synpunkten noteras. 

Dala Energi 

Vi på Dala Energi AB behöver ett E-område för en ny station i området med 
en yta på 10x10 m. Har bifogat ett förslag på E-område men är öppen för 
andra placeringar. 

Kommentar: 

Synpunkten noteras. Plankartan har kompletterats med ett E-område i planområdets 
sydöstra hörn. 

AB Karl Hedin Sågverk 

Vi har läst samrådshandlingarna och noterar att hänsyn är tagen till vår 
industriella verksamhet. Vår påverkan på närområdet är främst genom buller 
från sågverket samt trafik till och från densamma. 

Vi tycker inte det är lämpligt att ytterligare exploatera mark för bostäder nära 
en industriell verksamhet, som ett sågverk är. Det kan försvåra framtida 
utvecklingsmöjligheter för industrin. 

Det är viktigt för oss att fortsatt kunna bedriva verksamheten inom ramen för 
vårt tillstånd, utan tillkommande begränsningar.  
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Kommentar: 

Synpunkten noteras. Då sågverket har tillstånd från Länsstyrelsen (2410-7579-95, 
1995) om tillåtna bullernivåer behöver den nytillkomna bebyggelsen ta hänsyn till 
befintliga bullerförhållanden på platsen. Det innebär att den nya bebyggelsen inte får 
inskränka på eller begränsa sågverkets verksamhet.  

Inför granskning har två ytterligare bullerutredningar bifogats planen. Utredningarna 
visar att den nya bebyggelsen inte är bullerutsatt, varken från sågverket eller omgivande 
trafikbuller. Planbeskrivningen har uppdaterats, se avsnitt Trafik – och industribuller 
på sidan 41. 

Bostadsrättsföreningen Ryttaren 

Beträffande planområdet och byggnationen för Prästkälla har vi den 
uppfattningen att det bör tas hänsyn till områdets naturliga karaktär av 
blandskog, stenpartier och skogsstigar till och från ”kälkbacken”. Det kan gälla 
till exempel när det gäller utformningen av lekplatser för barn. Konsulterna 
betonar också att de beräknade anläggningskostnaderna är framtagna på en 
mycket översiktlig nivå och är exklusive markinlösen, eventuell flytt av 
ledningar och byggherrekostnader. 

I arbetet med den detaljplanen har konsultföretaget Sweco har haft uppdraget 
att se över vilka alternativ som finns när det gäller anslutningsväg till det 
blivande bostadsområdet Prästkälla. Tre olika alternativa anslutningar har 
framtagits.  

Bostadsrättsföreningen Ryttaren anser att alternativ 1 med ”direkt anslutning från 
Prästkälla till Dalkarlsnäsvägen” är klart överlägset det andra # Korsnäbb-
alternativet. 

Vi anför de här skälen för vårt ställningstagande. 

1. Konsultföretaget anger i sin utredning att de inte har besökt 
planområdet Prästkälla, anslutningsvägarna Dalkarlsnäsvägen, 
Korsnäbbsvägen och Domherrevägen, vilket är förvånande. 
Deras utredning har enbart baserats på underlagsmaterial från 
Säters kommun. I det sammanhanget är det också förvånande att 
man i förslaget till anslutningsväg till och från Prästkälla inte ser 
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på möjligheterna till möjligheterna till arbetspendling för de som 
kommer att bo i Prästkälla. Vi menar att med alternativ 1 direkt 
utfart/ infart från Dalkarlsnäsvägen får de boende i Prästkälla en 
snabbare väg till arbetsplatser som finns i närliggande orter. Det 
sker genom att trafiken leds in mot staden Säter via 
Dalkarlsnäsvägen, sedan via Gamla sjukhusvägen och sedan via 
Smedjebacksvägen ut mot Rv 70. Detta måste vara en tilltalande 
lösning för Säters kommun att kunna erbjuda Säter som lämplig 
bostadsort och med goda möjligheter att arbetspendla. 
 

2. För de boende i Prästkälla innebär alternativ 2 att trafiken leds ut 
via Korsnäbbvägen och sedan Domherrevägen för att till sist 
ansluta till Fritidsvägen, vilket innebär en klart längre sträcka för 
att exempelvis når riksväg 70. 
 

3. Alternativet innebär flera riktningsändringar, olika utfarter från 
villatomter och korsningar med Domherrevägen, Bofinksvägen 
och Fritidsvägen. Detta anges också i Swecos trafikutredning på 
följande sätt: Korsnäbbvägen ”kan för de boende i planområdet 
Prästkälla upplevas som en ”relativt lång och krokig tillfartsväg 
samt ”omständlig” väg att färdas med bil”. 
 

4. Alternativet ”Korsnäbbvägen” innebär en klardel nackdel för de 
boende efter Korsnäbbsvägen då genomfartstrafiken från 
Prästkälla måste passera genom deras bostadsområde med ett 
flertal utfarter från olika villatomter och också skymd sikt då 
vägen innebär flera riktningsförändringar. Alternativet innebära 
också betydande olägenheter som buller och trafikfara för 
boende efter Korsnäbbvägen. För boende efter Domherrevägen 
och Bofinksvägen medför alternativ 2 en betydande trafikökning 
i ett område med 3 korsningar, då Korsnäbbs-trafiken kommer 
att möta tre ytterligare korsningar innan den kommer ut på 
Fritidsvägen. Ser vi framåt i tiden till 2040 som trafikutredningen 
gör, kan det inte vara rimligt med en alltmer ökad trafikvolym, 
att leda genomfartstrafik från Prästkälla genom två befintliga 
bostadsområden. 
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5. Ser vi till de beräkningar som Swecos trafikutredning baseras på 
och som ligger till grund för de trafikberäkningar för 2020 och 
2040 som finns i rapporten, bygger de på en helt föråldrad 
parkeringsnorm vid Prästkälla om 1bil/hushåll. I dagens 
samhälle är trenden tydlig, att flertalet hushåll har nästan 1,7-2 
bilar och antalet bilar kommer förmodligen dessutom successivt 
att öka hela tiden precis som har skett under senaste 50-
årsperioden i Sverige. 
 

6. Ser vi dessutom framåt i tiden år 2040 så är det helt uppenbart 
att antalet bilar och trafikvolym med all sannolikhet också ökar 
för bostadsområdet Åsen i Säter. Detta talar för att alternativ 1 
(utfart via Dalkarlsnäsvägen) är det mest realistiska.  
 

7. För Säters kommuns framtid där en stor del av de boende kan 
förväntas behöva pendla till arbetsplatser i Borlänge-
/Faluområdet innebär detta med all sannolikhet en ökad 
biltrafik. Det måste vara därför vara angeläget att erbjuda de som 
pendlar en så snabb utfart som möjligt från Prästkälla. Detta talar 
för alternativ 1. 
 

8. Bostadsrättsföreningen Ryttaren anser således att alternativ 1 
(utfart via Dalkarlsnäsvägen) är att föredra enligt det som vi har 
framfört ovan. I trafikutredningen anges också 
investeringskostnader för alternativen. De beräknade 
kostnaderna för bägge alternativen måste kunna diskuteras ur 
aspekten att göra en så bra långsiktig lösning (år 2040) som 
möjligt. 
 

9. Vi vill också påpeka att några trafiksäkerhetsåtgärder inte finns 
med i investeringskalkylerna. Det förefaller ganska säkert att 
betydande trafiksäkerhetsåtgärder med åtföljande kostnader 
måste planeras för Korsnäbbs-alternativet till skillnad mot 
alternativ 1 där hänsyn inte behöver tas till riktningsförändringar, 
skymd sikt och korsningar. 
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10. Slutligen vill vi påtala att kommunen med all sannolikhet också 
behöver åtgärda Dalkarlsnäsvägen från Campingplatsen i rikting 
mot stadens centrum. Detta på grund av att fler fast boende 
numera finns utefter Dalkarlsnäsvägen. En sådan åtgärd skulle 
naturligtvis också gynna trafiken från Prästkälla. 

Tillägg: Synpunkter ang. möjligheter till annan anslutningsväg till 
bostadsområdet för Prästkälla 

Vi vill komplettera våra synpunkter angående detaljplanen för Prästkälla. 
Bostadsrättsföreningen Ryttaren vill att kommunen undersöker om utväg och 
parkering från det planerade bostadsområdet Prästkälla kan ske enligt bifogad 
skiss. Den bifogade skissen föreställer en karta där ett parkeringsområde har 
placerats i nordöstra hörnet utanför planområdet, strax intill den befintliga 
fotbollsplanen. På kartan föreslås en väg gå från parkeringsområdet i 
nordvästlig riktning till Dalkarlsnäsvägen, området som kallas ”Sjötäppan”. 

Vi anser att det finns lämplig mark (gammal ängsmark men numera bevuxen 
med granskog) i området mellan gruvan och fångstgropen. I området till 
vänster om stigen som leder ner från cykel och gångvägen norr om 
Domherrevägen skulle en lämplig utväg kunna finnas. 

Vår utväg ansluter till Dalkarlsnäsvägen ca 100 meter ovanför ”Hundbadet”. 
Dalkarlsnäsvägen är här hastighetsbegränsad till 40 km/h och går här i en 
kurva, med en större gräsyta ner mot sjön. Utvägen skulle alltså komma fram i 
det område som tidigare har benämnts som Sjötäppan. 

Utvägen skulle i vårt förslag inte beröra vare sig gruvområdet eller den 
fångstgrop som finns i området. 

Med den här lösningen försvinner all problematik med de anslutningsalternativ 
för trafik som förekommer i den detaljplanens trafikutredning. 

Kommentar: 

Kommuner instämmer att det är av vikt att naturen och rekreationsområden inom och i 
närhet av planområdet bevaras i största möjliga mån. För att säkerställa detta regleras 
bland annat bebyggelsen maximala omfattning och hur mycket av marken inom 
planområdet som får hårdgöras. För att inte inkräkta på de befintliga gångvägar och 



 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Dnr: SBN2018/0743 

KS2018/0282 

 

Samrådsredogörelse 21 

 

 

stigar som går i nord-sydlig riktning strax öster om planområdet har planområdet 
avgränsats och placerats till väster om dessa. Läs mer om planområdets avgränsning med 
hänsyn till naturområdet i avsnittet Strandskydd på sidan 48. 

Gällande anslutningsväg till de nytillkommande bostäder har frågan studerats vidare 
efter samrådet. En kompletterande trafikutredning har genomförts där en djupare 
bedömning om alternativen och dess konsekvenser har undersökts. Utredningen har 
genomfört förprojekteringar av de tre alternativen för att studera vad som är tekniskt 
lämpligt på platsen samt genomfört en kostnadsuppskattning. Utredningen visar att 
alternativ 2 är det vägalternativ som uppnår att en välfungerande trafiklösning kan 
möjliggöras samtidigt som platsens befintliga kvaliteter bevaras. Den befintliga 
infrastrukturen kan nyttjas i en hög utsträckning samtidigt som naturintrånget blir litet. 
Det är svårt ur ett samhällsekonomiskt och hållbarhetsperspektiv att motivera ny väg för 
den relativt småskaliga exploateringen. Förslaget innebär även att alla naturvärden 
kommer att kunna bevaras. Alternativ 2 bedöms även därför vara det mest hållbara 
alternativet. Alternativ 2 är även det alternativ som har den lägsta 
kostnadsuppskattningen. 

Det beskrivs i yttrandet att närhet till riksväg 70 är viktigt för boende i närhet av 
planområdet samt troligtvis även nytillkommande boende inom planområdet. Beroende 
på vilken påfart som används för att ta sig från planområdet till riksväg 70 skiljer det 
endast ett fåtal minuter mellan de olika vägalternativen. I trafikutredningen beskrivs att 
alternativ 1 har den kortaste körsträckan med bil till Säters centrum och att alternativ 
2 och 3 innebär att körsträckan till Säters centrum blir cirka 1,4 kilometer längre med 
bil. Kommunen bedömer att avståndet och den tidsskillnad det innebär inte ger en 
tillräckligt stor påverkan för att motivera att anlägga en ny väg. 

Gällande trafiksäkerhetsåtgärder på Korsnäbbsvägen och Dalkarlsnäsvägen från 
Campingplatsen i riktning mot stadens centrum kan detaljplanen inte påverka dessa då 
gatorna ligger utanför planområdet. Även dess kostnader kan inte hanteras i 
detaljplanen. Kommunen noterar synpunkten. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 september 2021 att godkänna vägalternativ 2 för det 
fortsatta planarbetet. Det valda vägalternativet har vidareprojekterats för att säkerställa 
utformning av svängradier, lutning och korsningspunkter mellan olika trafikslag sker på 
ett säkert sätt. Det fortsatta arbetet med detaljplanen har därför utgått från 
vägalternativ 2. 
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2.2.5 Privatpersoner 

Privatperson 1 

Jag skickar detta mejl för jag såg att ni tänkte bygga lägenheter i skogen 
ovanför båtbryggorna. Min åsikt är att det kommer att förstöra mycket av den 
fina naturen där uppe, den fina skogen med många stigar för hundägare och 
andra att promenera på. Tycker det är synd att förstöra denna idyll och 
promenadslinga och extra synd om tycker jag för de som bor där och har hus 
precis bredvid gångvägen. Tänk att gå från att ha hus i ett lugnt område utan 
någon större trafik till att sedan få en bilväg som ska gå runt halva huset där det 
dagligen kommer bli garanterat ökad trafik. Om man så måste bygga just där, 
tycker jag att man iaf borde kunna lösa det med anslutningsväg till lägenheterna 
på ett bättre vis än tänkt. Men som sagt tycker jag att det är synd att man ska 
förstöra de fina promenadvägarna och ta bort den speciella idyllen som finns 
där uppe för de som bor där och för de som passerar där dagligen. Hoppas ni 
kan ha detta i tanken när beslut tas. 

Kommentar: 

Synpunkterna noteras. Området har pekats ut som lämpligt för bostadsändamål i 
kommunens bostadsprogram. Kommunen har för avsikt att denna komplettering med 
bostäder ska utgöra ett positivt bidrag till kommunen och att bostadstillskottet görs med 
hänsyn på befintliga naturvärden. För att minimera negativa konsekvenser för boende 
intill området har bestämmelser som reglerar bebyggelsens omfattning och utformning 
använts i detaljplanen. Det regleras även ett maximalt antal lägenheter som får 
uppföras. För att inte inkräkta på de befintliga gångvägar och stigar som intill 
planområdet har planområdet avgränsats och placerats till väster om dessa. Läs mer om 
planområdets avgränsning med hänsyn till naturområdet i avsnittet Strandskydd på 
sidan 48. Avseende anslutningsväg hänvisas till svaret på yttrande från Miljö- och 
byggnämnden. 
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Privatperson 2  

Vi tycker att planen för bostäder och dagvattenhanteringen vid Präst Källa ser 
mycket bra ut och tror att det kommer att bli ett fint område att bo i. Vad 
gäller anslutningsväg menar vi att alternativ 1, ny väg dragen från 
Dalkarlsnäsvägen vid Lars Anders Täppa, är det bästa valet. Vi anser att det 
blir en stor försämring av trafikmiljön för boende och framför allt barnen på 
Korsnäbbvägen, om man väljer alt. 2 och att den försämringen klart överväger 
att alt. 1 har en högre kostnad. Naturligtvis skulle Korsnäbbvägens vändplats 
fortsätta vara blockerad för biltrafik in på den nya anslutningsvägen. 

Kommentar: 

Synpunkterna noteras. Avseende val av anslutningsväg hänvisas till svaret på yttrande 
från Miljö- och byggnämnden. 

Privatperson 3 

Har inga synpunkter på planen, men istället önskemål på hur lägenheter 
utformas. Vill gärna ha väl tilltagna förrådsutrymmen (som inte är vanligt i nya 
byggnationer, både för cyklar och andra utomhus grejer samt rejält 
inomhusförråd) sedan att köksskåp och garderober når takhöjd. Själv önskar 
jag mig en lägenhet i bottenplan med terrass som kan vara inglasad. 

Kommentar: 

Synpunkterna noteras. Önskemålen avser sådan detaljeringsnivå som inte är möjlig att 
reglera i detaljplan. Kommunen rekommenderar istället att önskemålen framförs till 
exploatören. 

Privatperson 4 

Inledning 

Säters Kommun skickade under juni månad inbjudan till de boende på 
Korsnäbbvägen att deltaga i samråd gällande det nya området Präst Källa. Då 
dels den nya placeringen av Präst Källa, dels de tre förslagen på trafiklösning 
väckte stor oro, ilska och irritation hos de boende, så beslutade grannarna att 
denna gemensamma skrivelse skulle författas för att ge Säters Kommun en klar 
bild av Korsnäbbvägens syn på Präst Källa. Det är de boende på 
Korsnäbbvägen önskan att Säters Kommun uppfattar denna skrivelse som 
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saklig, konstruktiv och att man tar till sig vårt ytterligare alternativ till lösning 
på trafiksituationen. 

Vi vill även tillägga att det är anmärkningsvärt att boende på Bofinksvägen och 
Domherrevägen ej blivit inbjudna till samråd då trafikökningen vid såväl 
alternativ 2 som 3 påverkar dom i allra högsta grad. 

Den 18 augusti genomfördes ett möte mellan Säters Kommun och de boende 
på Korsnäbbvägen. Mötet genomfördes i en god anda och med konstruktiva 
diskussioner. Genom denna skrivelse konkretiseras de synpunkter som de 
boende på Korsnäbbvägen har på Präst Källa. 

Nybyggnationen 

De boende på Korsnäbbvägen är gemensamt av uppfattningen att den 
föreslagna placeringen ej är lämplig. De främsta anledningarna till detta är: 

• Säters Kommun bör bevara skog och strövområden som ligger i direkt 
anslutning till bostäder. 

• På det föreslagna området finns det fornlämningar av såväl fångstgropar 
samt gruvhål som bör bevaras. Länsstyrelsen genomför i skrivande stund 
en utredning kring en fångstgrop som missats i den fornminnesinventering 
som genomfördes 2019. 

• Det är naivt av Säters Kommun att planera (”tillåta”) endast en parkering 
(bil) per boende. Då Säter är en pendlarkommun ligger snittet i antal 
fordon högre än riksgenomsnittet och fordon från såväl de boende på nya 
området och deras besökare kommer att hamna på närliggande gator, med 
försämrad trafiksäkerhet som resultat. Vintertid kommer även detta att 
påverka snöröjningen negativt, även ifall datumparkering etc. skulle införas. 

Vidare har de boende på Korsnäbbvägen nåtts av information gällande 
exploatören Hultqvist Fastigheter avseende de områden i Borlänge, Djurås och 
Sundborn där liknande bostäder har byggts. Bostadsrättsföreningen i Sundborn 
har enligt uppgift lämnat in en stämningsansökan av Hultqvist Fastigheter där 
fastighetsbolaget ej har levt upp till överenskommelser kring boendet och 
bostadsrättsföreningarna i såväl Borlänge som Djurås planerar egna stämningar 
mot Hultqvist Fastigheter. 
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Trafiksituationen 

Den trafikmätning som utförts av SWECO på uppdrag av Säters Kommun 
2020-05-06 visar på ett flertal antaganden och uppskattningar som ej tar 
hänsyn till faktiska omständigheter. I rapportens inledning nämns ”Inget besök 
på plats har gjorts inom ramen för utredningen”, vilket kan förklara vissa av de 
felaktiga uppskattningarna samt antaganden som gjorts av SWECO. ”Den 
planerade exploateringen bedöms alstra totalt 61 fordon per årsmedeldygn (ÅDT), oavsett 
mot vilket årtal (2020 eller 2040) som bedömningen görs. Uppskattningen av trafikalstring 
gjordes med hjälp av Trafikverkets alstringsverktyg, där hänsyn tagits till att samtliga 
hushålls fordon ej används dagligen”. I detaljplanen nämns 40 nya hushåll för Präst 
Källa, som enligt ovan uträkning skall generera 61 ÅDT baserat på en 
uppskattning av 72 personer i dessa nya hushåll. Det framkommer ej av 
utredningen om dessa 72 personer anses vara vuxna över 18 år, eller om det 
inkluderar barn. Då Säter är en kommun med många unga som kör A-
traktorer, har dessa personer samt fordon inkluderats i bifogad tabell. 

I tabellen redovisas faktiska omständigheter kring de boende på 
Korsnäbbvägen: (Korsnäbbvägen 1 är undantagen då mätpunkten ej 
inkluderade denna fastighet). 

Tabellen listar husnummer på Korsnäbbsvägen, antal personer som är över 16 
år i varje hushåll, antal bilar i hushållet samt kommentarer vid vissa 
husnummer (exempelvis om byggnaden är ett fritidsboende eller om 
motorcykel finns i hushållet). Hela tabellen finns diarieförd och finns 
tillgängliga hos Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Med informationen i tabellen kan man dra slutsatsen att 20 hushåll 
(fritidsboenden exkluderat) genererar 103 ÅDT. Med samma logik bör 40 
tillkommande hushåll generera minst 206 tillkommande ÅDT. 

Då Säters Kommun är en pendlarort är personbilstätheten (567) större än 
riksgenomsnittet (474) per 1000 invånare1. Då en stor del av Säters invånare 
pendlar till andra orter för arbete och fritidsaktiviteter etc. så går det inte att 
tvinga invånarna att inte åka bil genom att bygga dåliga trafiklösningar genom 
ett tätbebyggt område där såväl sikt som kurvor och lutning ej är anpassad för 
denna kraftiga ökning av trafiken. 
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Med förslag två skulle CO2-utsläppen generera en ökning med ca 24,5 ton per 
år2 då färdvägen (omvägen) är ca 1,7 km längre jämfört med att dra en 
anslutningsväg direkt från Dalkarsnäsvägen. 

Avslutningsvis så anser vi att Säters Kommun bör prioritera att behålla 
cykelvägen genom Åsen då den är den naturliga transportvägen för cyklande, 
gående och motionärer för boende på Åsen och Nämnsbo. Ett ingrepp på 
denna med gångfartsgata eller liknande är ej önskvärt. Säters Kommun bör 
prioritera gång och cykeltrafikanter, då man i Cykelfrämjandets undersökning 
Kommunvelometern 2017 3(undersökningen behandlar befintlig infrastruktur, 
infrastruktur/underhåll, information/marknadsföring, aktiviteter 2016, 
cykelpolitik samt uppföljning och mätning), placerat sig på sista plats bland 
Sveriges Kommuner. Detta bör uppväga en eventuell ökad kostnad för en 
trafiklösning som ej omfattar negativa ingrepp på befintliga cykelvägar. 

Förslag 1 

Utav de tre förslagen i utredningen anser de boende på Korsnäbbvägen att 
detta är det minst dåliga ur trafiksynpunkt. Dock anser vi att cykelvägen skall 
bevaras utan att blandas med biltrafik då den är ”huvudleden” för alla boende 
på Åsen samt Nämnsbo för att ta sig vidare till cykelvägen vid sjön. Detta 
förslag har även negativa aspekter på ett antal boenden som får en ny bilväg 
utanför sina tomter där det idag är ängsmark eller cykelväg. 

Förslag 2 

Detta förslag är helt förkastligt av flertalet anledningar som beskrivs i 
inledningen av vårt svar samt nedan: 

• Korsnäbbvägen är idag en lugnt trafikerad väg. De boende på vägen 
respekterar fartbegränsningarna men problematik finns med besökare, 
varubud och hantverkare. Farthinder har satts upp utanför Korsnäbbvägen 
10. 

• Från den mätpunkt som användes 2019 så innefattar den 20 fastigheter, 
varav två är fritidshus. Den trafikutredning som gjorts hänvisar till att 
trafiken skulle öka med 61 ÅDT per dygn. Denna uträkning är uppenbart 
felaktig. Om 20 hushåll generar 103 rörelser per dygn, så bör en ökning 
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med 40 hushåll generera en ökning av rörelser med minst 206 (200%) per 
dygn. 

• Det är uppenbart att Korsnäbbvägen ej är lämpad för denna trafikökning 
då det är backigt, kurvigt och dålig sikt redan idag. 

• Negativ miljöpåverkan med omvägar till det nya boendet. 
• Förslaget innefattar en skarp högersväng upp från idag existerande 

vändplan till cykelvägen, detta skapar en farlig situation med cyklar och 
mopeder som kommer från öster. 

Förslag 3 

Även detta förslag är helt förkastligt baserat på följande aspekter: 

• Utökad biltrafik efter Bofinksvägen där det som det omnämns i 
utredningen är nära mellan hus och väg. Ingen trottoar finns och 
mindre barn som idag kan gå själva till och från sina lekkamrater mellan 
husen kommer ej att kunna göra det längre då trafiksituationen blir 
kraftigt försämrad. 

• Förslag 3 har en jämförbar negativ CO2-ökning som förslag 2. 
• En farlig korsning skapas där det idag är cykelvägskorsning (vid 

hundlatrinen) 
• Cykelvägen skall bevaras utan att blandas med biltrafik då den är 

”huvudleden” för alla boende på Åsen samt Nämnsbo för att ta sig 
vidare till cykelvägen vid sjön. Detta förslag har även negativa aspekter 
på ett antal boenden som får en ny bilväg utanför sina tomter där det 
idag är enbart cykelväg. 

Slutsats 

De boende längs Korsnäbbvägen ser att inget av de förslag på trafiklösning är 
bra förslag för att skapa en säker, attraktiv trafiklösning för vare sig de 
nuvarande boende på Korsnäbbvägen eller för de nya fastigheterna på Präst 
Källa. 
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1. Fordon på väg 2019 publicerad 2020-03-12 
https://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ 

2. Uträkningen är gjord på www.utslappsratt.se baserat på exempeldata 
från en Volvo V70 med bränsleförbrukning om 0,64 liter diesel per mil 
multiplicerat med 206 ÅDT. 

3. https://cykelframjandet.se/wp-
content/uploads/2019/05/cykelframjandets-kommunvelometer-
2017.pdf 

4. Synpunkter i samrådsförfarande rörande förslag till detaljplan för Präst 
Källa, specifikt delen förslag till möjlig anslutningsväg för motortrafik. 
Ärende 2020-06-19, SBN2018/0743, KS 18/0208 

Kommentar: 

Nybyggnationen 

Under samrådet bedömde kommunen att inga allmänna samrådsmöten kunde hållas 
med avseende på Covid-19. Då boende i området utmed Korsnäbbsväggen önskade ett 
möte för att framföra synpunkter om vägdragning genomfördes ett möte den 18 augusti 
2020. Boende på Bofinksvägen och Domherrevägen bjöds ej in till mötet då kommunen i 
normalfall endast informerar fastighetsägare som blir direkt påverkade, vilket 
kommunen bedömde att boende på  Bofinksvägen och Domherrevägen inte blev. 
Samtliga fastigheter utmed Bofinksvägen och Domherrevägen var ej med i 
fastighetsförteckningen i samrådet. Inför granskning har fastighetsförteckningen 
uppdaterats och fler fastigheter har lagts till. Fastigheterna som har lagts till är de 
fastigheters som finns intill Domherrevägen och kan påverkas av ökad trafik. 

Området planeras att bebyggas med bostäder då området har pekats ut som lämplig för 
bostadsändamål i kommunens bostadsprogram. I området finns idag flera rekreativa 
värden som kommunen instämmer är viktig att bevara. För att bevara dessa värden 
finns bestämmelser som reglerar bebyggelsens omfattning, utformning och hänsyn till 
naturen. För att begränsa påverkan på de strövområden som finns i närhet av området 
har detaljplanen placerat på de ställen som nyttjas minst. Läs mer om planens 
avgränsning under avsnittet ”Strandskydd” på sidan 48 i planbeskrivningen.  

Inför granskningen har en arkeologiskutredning genomförts för att undersöka om det 
finns varggrop eller andra fornlämningar inom planområdet. Utredningen visar att inga 
fornlämningar av sådan dignitet att de är bevarandevärde har påträffats inom området. 
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Läs mer om utredningen under avsnittet ”Arkeologisk utredning” på sidan 18 i 
planbeskrivningen.   

Gällande antal parkeringar hänvisas till svaret på yttrande från Miljö- och 
byggnämnden.  

Angående kritiken mot exploatören och dess tidigare projekt så har Hultqvist 
Fastigheter varit involverade i detaljplaneprocessen då de planerar att köpa marken som 
planläggs av kommunen och bygga bostadsrätter. Detaljplaneprocessen ska dock endast 
utreda lämpligheten för markens användande för bostadsändamål och reglerar inte vem 
det är som bebygger marken samt med vilken upplåtelseform. 

Trafiksituationen 

I detaljplanen finns begränsningar avseende reglering av upplåtelseform samt omfattning 
och fördelning av lägenheter. Av denna anledning måste uppskattningar av bland annat 
förväntad trafikmängd göras med schablonsiffror. Schablonsifforna är endast är en 
uppskattning då det inte går att veta vilka personer som kommer att bo i området och 
vilken ålder de har. Ambitionen är att trafiklösningen ska utformas på ett sådant sätt 
så att det trots viss ökning av trafikmängder kan en hög trafiksäkerhet bibehållas i 
området. I planprocessen har en vidareprojektering gjorts där vägens lutningar, 
svängradier och korsningspunkter mellan olika trafikslag har studerats för att 
säkerställa hög trafiksäkerhet. 

Gällande de alternativa anslutningsvägar och dess miljöpåverkan har avvägning gjorts 
mellan de olika alternativen i en trafikutredning. I den kompletterande 
trafikutredningen har kostnader samt bedömning av alternativens konsekvenser 
genomförts. Utredningen bedömer att det mest lämpliga vägalternativet innebär att 
Korsnäbbsvägen förlängs då detta alternativ är det mest hållbara och 
samhällsekonomiskt försvarbara. Cykelvägen som går genom Åsen mot Ljustern behålls 
och korsar infarten till det nya området. Utformningen ska ske på ett sätt som 
säkerställer säkerheten för samtliga trafikslag. Kommunstyrelsen beslutade den 7 
september 2021 att godkänna vägalternativ 2 för det fortsatta planarbetet. 
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Privatperson 5 

Vi har inget att erinra mot förslaget att bebygga det aktuella markområdet med 
bostäder, under förutsättning att anslutningen till det nya området sker från 
”Sjötäppan”. Däremot reagerar vi kraftigt mot förslaget att leda 
anslutningstrafik till Präst Källa genom hela Åsenområdet för att så 
småningom hamna bara några hundratals meter från Säters centrum. 
Trafiksäkerhet? Miljötänk? 

Förslag: 

Vi förordar ett trafikmatningsalternativ kortast möjliga väg till Säters Centrum 
– Prästkälla via Dalkarlsnäsvägen och ny anslutning från ”Sjötäppan”. Se bif 
karta. Kartan som bifogats föreställer en karta över närområdet där ett 
vägförslag har ritats. Vägförslaget går från mitten av planområdet norrut och 
ansluter till Dalkarlsnäsvägen cirka 100 meter söder om där andra gång och 
cykelvägar möter Dalkarlsnäsvägen. På kartan har en svartvit bild infogats som 
föreställer området ”Sjötäppan”. Bilden har beskrivningen ”Camping, servering 
under slutet av 30-talet tillmitten av 50-talet (serveringen). Namnet används av något äldre 
Säterbor”. 

Vårt förslag innebär en fördelning av matningstrafiken till Åsenområdet via i 
huvudsak följande anslutningsvägar: Nämnsbovägen-Fritidsvägen, Åsenvägen-
Fritidsvägen, Dalkarlsnäsvägen med nya vägsticket från ”Sjötäppan” till Präst 
Källa. 

Vi bor själva på Korsnäbbvägen (nu återvändsgränd) och anser att varken den 
eller Domherrevägen är lämpliga matargator till nya delområdet Präst Källa. 
Båda gatorna är förhållandevis breda men bemängda med ut- och infarter (som 
Åsen i övrigt), grönska, andra siktskymmande arrangemang och vintertid snö. 
Tillkommer Korsnäbbvägens kupering, som vintertid kräver prioriterad 
halkbekämpning. 

Vår, kanske subjektiva, uppfattning är att antalet trafikrörelser totalt sett ökar 
(alla trafikkategorier) och att vi i dagsläget har ett ökande antal barn, som 
absolut måste värnas. Sammantaget ökar trafikrörelserna i området, och 
behöver ingen påspädning från Präst Källa. 
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Kommentar: 

Synpunkterna noteras. Avseende alternativa trafiklösningar hänvisas till svaret på 
yttrande från Miljö- och byggnämnden. 

En trafikutredning har studerat det ökade antal trafikrörelser till följd av den planerade 
bebyggelsen. Enligt utredningen ökar trafiken på Korsnäbbsvägen med cirka 61 fordon 
per årsmedeldygn år 2040 om bebyggelsen uppförs jämfört med om den inte gör det. 
Kommunen bedömer ökningen är begränsad. Det allmänna bostadsbehovet bedöms 
överväga den ökade trafiken på Korsnäbbsvägen. På sidan 27 i planbeskrivningen 
redovisas resultatet av utredningen. 

Privatperson 6 

Överklagar härmed den planerade byggnationen på Präst Källa. Ser området 
som skyddat pga. fåglar som häckar i skogen, främst en population med starar. 
I övrigt finns bl.a. Större hackspett, Gröngöling, Lövsångare, Gransångare, 
Nötväcka och Koltrast. Det är även en rekreationsplats för närboende. 

Gång- och cykelvägen ner mot båthamnen kommer att påverkas i negativ 
bemärkelse, för att inte tala om hela trafiksituationen i närområdet. Som 
boende på Dahlanders väg befarar vi ett ökat flöde på vår gata då det är en 
genväg ner mot stan för cyklister etc. P.g.a. minimala tomter vistas barn ofta 
där med sina cyklar b la. 

Begränsning med en bil per hushåll kan ifrågasättas. Det måste även finnas 
plats för övernattande gäster att parkera. 

Kommentar: 

I kommunens bostadsprogram har platsen bedömts som lämplig för bostadsändamål. 
Planområdet har även avgränsats för att ta hänsyn till den närrekreation som sker i 
området idag. Den gång- och cykelväg som går igenom planområdet (ner mot 
småbåtshamnen) kommer att kvarstå men får en annan sträckning genom planområde, 
se svaret till Miljö- och byggnämnden för utförligare beskrivning om anslutningsvägar och 
parkeringar. 
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3 Ställningstagande  

3.1 Justering av detaljplaneförslaget 

I samrådet inkom framförallt synpunkter rörande vägen. Till följd av detta 
gjordes en fördjupad utredning av olika alternativ. I utredningen framkom att 
föreslagen väg var bäst lämpad att den vägen anses vara det mest hållbara 
alternativet. Den befintliga infrastrukturen kan nyttjas i en hög utsträckning 
samtidigt som naturintrånget blir litet. Det är svårt ur ett samhällsekonomiskt 
och hållbarhetsperspektiv att motivera ny väg för den relativt småskaliga 
exploateringen. Förslaget innebär även att alla naturvärden kommer att kunna 
bevaras. 

Inför granskning har även en bullerutredning genomförts för att studera om 
vägbuller påverkar bostäderna. Utredningen visar att riktvärden från 
trafikbullerförordningen innehålls för ekvivalent ljudnivå samt maximal 
ljudnivå för alla planerade bostadshus. Inga bullerdämpande åtgärder krävs för 
planerad bebyggelse. En utredning om en eventuell varggrop har även 
genomförts som visar att varggrop ej finns inom planområdet. 

3.1.1 Detaljplanen har justerats på följande punkter inför 
granskning 

Användningsbestämmelser 

• GATA1 har bytts ut och regleras nu som GATA. 
• GÅNG har bytts ut och regleras nu som GCVÄG. 
• CYKEL har bytts ut och regleras nu som GCVÄG. 
• PARK har bytts ut och regleras nu som NATUR. 
• PARK1 har bytts ut och regleras nu som NATUR. 
• Bestämmelsen E-Transformatorstation har tillkommit. 

Egenskapsbestämmelser 

• Bestämmelser om byggandets omfattning har reviderats och delats upp 
i flera bestämmelser. Tidigare (e1) nu som egenskapsbestämmelse för all 
kvartersmark. 
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• Bestämmelse om minsta storlek på byggnad har tillkommit. 
• Bestämmelse (e2) gällande minsta tomtstorlek har tagits bort. 
• Beteckning för högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad och 

komplementbyggnad har reviderats. Planen reglerar nu högsta 
nockhöjd med egenskapsbestämmelse för all kvartersmark. 

• Bestämmelsen (f2) har tagits bort. 
• Bestämmelsen (f3) har tagits bort. 
• Bestämmelsen (f4) har tagits bort. 
• Bestämmelsen (f5) har tagits bort. Takvinkel regleras nu med 

egenskapsbestämmelse för all kvartersmark. 
• Bestämmelsen (f6) har tagits bort. Takvinkel regleras nu med 

egenskapsbestämmelse för all kvartersmark. 
• Bestämmelsen (f7) har tagits bort. 
• Bestämmelsen (b1) har tagits bort.  
• Bestämmelsen (b2) har reviderats. Tidigare formulering är borttagen. 

Minsta andel genomsläpplig markyta regleras nu med 
egenskapsbestämmelse för all kvartersmark. 

• Bestämmelsen (v1) har tagits bort. 
• Bestämmelsen (n1) har reviderats. Tidigare formulering är borttagen. 

(n1) reglerar nu att träd endast får fällas om det utgörs säkerhetsrisk. 
• Bestämmelsen (n2) har reviderats. Bestämmelsen regleras nu som 

egenskapsbestämmelse för all kvartersmark. 
• Bestämmelsen (n3) har tagits bort. 
• Bestämmelse om ändrad lovplikt för åtgärder som kan minska markens 

genomsläpplighet har lagts till. Även bestämmelse om att marklov 
krävs för rivning av träd har lagts till. 

Administrativa bestämmelser 

• Inga administrativa bestämmelser finns nu planförslaget. De tidigare 
administrativa bestämmelserna regleras nu som 
egenskapsbestämmelser. 

Övrigt 

Därutöver tillkommer redaktionella ändringar i detaljplanen. 
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3.2 Beaktande av synpunkter 

Följande instanser, sakägare och allmänhet har inte helt eller inte delvis, fått 
sina synpunkter tillgodosedda gällande frågor som hanteras i detaljplan: 

• Miljö- och byggnämnden 
• Samhällsbyggnadsnämnden 
• Miljöpartiet de gröna  
• AB Karl Hedin sågverk 
• Bostadsrättsföreningen Ryttaren 
• Privatperson 1 
• Privatperson 2  
• Privatperson 4 
• Privatperson 5 
• Privatperson 6 

 

Samhällsbyggnadssektorn,  
Säter 2022-10-28 

Andréas Mossberg 

Samhällsbyggnadschef 
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